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  Portaria n.º 289/2018 de 2018-10-25 
Portaria de extensão do contrato coletivo e suas alterações entre 
a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS 
e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, 
Escritórios e Serviços e outros 

Artigo 1.º 
1 — As condições de trabalho constantes do 
contrato coletivo e suas alterações entre a 
Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade — CNIS e a FEPCES — Fe- 
Diário da República, 1.ª série — N.º 206 — 25 
de outubro de 2018 5085 deração Portuguesa 
dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e 
Serviços e outros, publicadas, respetivamente, 
no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 
39, de 22 de 
outubro de 2017 e n.º 35, de 22 de setembro 
de 2018, com retificação publicada no BTE, n.º 
39, de 22 de outubro de 2018, são estendidas 
no território do continente: 
a) Às relações de trabalho entre instituições 
particularesde solidariedade social não filiadas 
na confederação outorgante que prossigam as 
atividades reguladas pela convenção, exceto 
as santas casas da misericórdia, e 
trabalhadores ao seu serviço das profissões e 
categorias profissionais previstas na 
convenção; 
b) Às relações de trabalho entre instituições 
particulares de solidariedade social filiadas na 
confederação outorgante que prossigam as 
atividades reguladas pela convenção e 
trabalhadores ao seu serviço, das referidas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
profissões e categorias profissionais, não 
representados pelas associações sindicais 
outorgantes. 
2 — Não são objeto de extensão as cláusulas 
contrárias a normas legais imperativas. 
3 — A presente extensão não é aplicável aos 
trabalhadores filiados em sindicados 
representados pela Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores em Funções 
Públicas e Sociais — FNSTFPS. 
 
Artigo 2.º 
1 — A presente portaria entra em vigor no 
quinto dia após a sua publicação no Diário da 
República. 
2 — A tabela salarial e cláusulas de natureza 
pecuniária previstas na convenção produzem 
efeitos a partir de 1 de outubro de 2018.

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal 
                                                                     Cabrita, em 23 de outubro de 2018 
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  Abertura Candidaturas Compensação Educadores Infância 
Educação Pré-Escolar_2017-2018 
 

Prazos das Candidaturas (as Instituições devem cumprir rigorosamente os prazos abaixo): 

 Até 31 de outubro – preenchimento e sub-
missão das candidaturas  

 De 31 de outubro a 2 de novembro – con-
sulta e análise das candidaturas 

 De 5 a 23 de novembro – análise e correção 
das candidaturas 

 De 24 de novembro a 7 de dezembro – perí-
odo de reclamação 

 
 

 
 

 
   

Presidência do Conselho de Ministros 
 

Decreto-Lei n.º 83/2018 - Diário da República 
n.º 202/2018, Série I de 2018-10-19116734769 
 
Define os requisitos de acessibilidade dos sítios 
web e das aplicações móveis de organismos pú-
blicos, transpondo a Diretiva (UE) 2016/2102 
 
(Quando entra em vigor? 
O presente decreto-lei entra em vigor a dia 1 de 
janeiro de 2019. 
Os sites da Internet publicados a partir de 23 de 
setembro de 2018 têm de cumprir estas regras a 
partir de 23 de setembro. 
Os sites da Internet publicados antes de 23 de 
setembro de 2018 têm de cumprir estas regras a 
partir de 23 de setembro de 2020. 
As aplicações móveis têm de cumprir a partir de 
23 de junho de 2021). 
 
 
 
 

 

 

Concurso Apoio a Movimentos Associativos  I  Fundação “la Caixa” 
Candidaturas até 28 de novembro de 2018 
 
O concurso é dirigido a "entidades privadas 
sem fins lucrativos (associações representati-
vas de doentes, familiares, profissionais, amigos 

e/ou voluntários),com reconhecida intervenção 
no âmbito de doenças avançadas. 
 
 

LEGISLAÇÃO 

 
 

  SEGURANÇA SOCIAL 
 

Trabalho, Solidariedade e  
Segurança Social 
 

Portaria n.º 289/2018 - Diário da 
República n.º 206/2018, Série I de 
2018-10-25116779794 
 
Portaria de extensão do contrato cole-
tivo e suas alterações entre a Confede-
ração Nacional das Instituições de Soli-
dariedade - CNIS e a FEPCES - Fede-
ração Portuguesa dos Sindicatos do 
Comércio, Escritórios e Serviços e ou-
tros 
   
 
 

 
Guia prático  
Inscrição e Alteração de Dados - Pessoa 

Coletiva 

http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/10/Abertura-Candidaturas-Compensação-Educadores-Infância-Educação-Pré-Escolar_2017-2018.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/10/Abertura-Candidaturas-Compensação-Educadores-Infância-Educação-Pré-Escolar_2017-2018.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116734769/details/maximized?serie=I&day=2018-10-19&date=2018-10-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116734769/details/maximized?serie=I&day=2018-10-19&date=2018-10-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L2102
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116779794/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116779794/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116779794/details/maximized
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24700/2001_inscricao_alteracao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24700/2001_inscricao_alteracao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/24700/2001_inscricao_alteracao_dados/5e1af577-120e-4ff9-9296-583bf230296f


  

  

 
 

Sites:    www.cnis.pt   I   www.solidariedade.pt    ।    www.rotass.cnis.pt 

 
 

 

  

NOTÍCIAS À SEXTA 

26.10.2018 

 

       Rua da Reboleira, 47   4050-492 Porto  I   E-mail:  cnis@cnis.pt    
3 

 
A título de exemplo, os projetos podem envolver 
ações de sensibilização para aumento de co-
nhecimento e envolvimento da sociedade civil 
nomeadamente nos cuidados paliativos, produ-
ção e divulgação de informação e orientações 
para doentes e/ou seus familiares, ações forma 

 
tivas para profissionais e/ou cuidadores infor-
mais e grupos de apoio e acompanhamento di-
rigidos a doentes, familiares e cuidadores. 
 
 
Toda a informação aqui 

 

 
 

 
                   
 
             
 
O SAOM  - Serviços de Assistência Organizações  
de Maria no Porto, promove, a partir do dia 12 de  
novembro, e em parceria com o IEFP, um curso EFA B3,  
saída profissional Empregada/o de restaurante. 
O curso terá a duração de 16 meses. 
Inscrições até 31 de outubro 

Informação completa aqui 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
UDIPSS – Viana do Castelo 
 
Seminário 
“Responsabilidade Legal dos Diretores 
Técnicos das IPSS e Ações Inspetivas 
das Segurança Social” 
 
Dia: 12 de novembro 
Local: Rua Manuel Espregueira, n.º 33, 
2ºA, Gab. 2.4, Viana do Castelo. 
Horário: 09h30 ás 17h00 
 

Inscrições e demais informação aqui 
 

 
 

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES 

 
 
 
 
 

PROCOOP 
 
Respostas Sociais com carácter inovador 
não elegíveis no âmbito do 1º aviso de 
abertura de candidaturas de 2018 
 
Candidaturas: até 30 de novembro de 2018 
 

Informação completa aqui 

Formação 

https://fundacaolacaixa.pt/pt/social/apoio-integral-a-pessoas-com-doencas-avancadas/concurso-apoio-a-movimentos-associativos
https://rotass.cnis.pt/curso-efa-b3-empregado-de-restaurante-bar/
https://trainingcentre.f3m.pt/pt/seminarios
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/id/15803226
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13.º Jantar de Angariação de Fundos – Convívio de S. Martinho 
 
3 de novembro   I   19h00 
 
Uma iniciativa do Centro Social D. Manuel Monteiro de Castro, Prazins 
Santa Eufémia, Guimarães 
As inscrições poderão ser feitas no Centro Social até ao Dia 31 de Outu-
bro de 2018 

 
 

 
XVI Encontro sobre Envelhecimento 

 
8 de novembro   I   09h30 – 17h15 
 
Centro Cultural do Entroncamento 

 
   Uma iniciativa da Associação dos Lares Ferroviários no Entroncamento 
   Inscrições até ao dia 6 de novembro  
 

 
 

Fados de S. Martinho 
 

9 de novembro   I   20h30 
 

Salão Nobre do Externato Santa Joana em Sesimbra 
 

Informações e reservas  através do 960231928I212687274 
 
 
 

 
Jantar Solidário Centro Social de Palmela 
 
9 de novembro   I   19h30  
 
Centro Social de Palmela 
 
Este jantar solidário tem com o objetivo angariar fundos para a aquisição 
de alguns equipamentos para os espaços exteriores no Jardim de Infância 
em Palmela. 
Inscrições através do email: centrosocialdepalmela@gmail.com ou do tlm: 
963 706 454 

http://csmmcastro.com/
https://pt-pt.facebook.com/events/348417962388407/
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II Seminário Escola de Cuidadores com o tema “Pedagogia do 

Cuidar: o novo olhar para a longevidade” 
 

09 de novembro   I   09h30 – 17h00 
 

Auditório Municipal Ruy de Carvalho | Carnaxide 
Uma organização da Escola de Cuidadores do Centro Social Paroquial 
São Romão de Carnaxide, que procura responder aos desafios do enve-
lhecimento da população, enquanto uma problemática de enorme inte-
resse para toda a sociedade. 
Inscrições gratuitas até 2 de novembro 
 
 
 

Conferência “Uma Visão Holística sobre as Demências” 

Conferência Comemorativa do 30º Aniversário da Alzheimer Portugal  
 
22 e 23 de Novembro 
 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 
 
Informação completa aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE2019: Segurança Social prevê mais de cinco 
mil milhões de euros para combate à pobreza  
O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social está esta quarta-feira no parla-
mento a apresentar o Orçamento da Segurança 
Social ... 
 
 

País precisa de estratégia para a inclusão de de-
ficientes . 
A coordenadora do Observatório da Deficiência 
e Direitos Humanos, Paula Pinto, defendeu hoje 
que "o país precisa de uma estratégia para a ... 
 
 

 
Odemira vai criar Gabinete de Apoio a Cuidado-
res Informais  
Com o objetivo de criar uma estrutura de apoio e 
de acompanhamento dos cuidadores infor-
mais, constituindo uma resposta social inova-
dora ... 

Bogalha abre Gabinete de Orientação Vocacio-
nal e Profissional  
A Bogalha é uma Instituição Particular de Solida-
riedade Social (IPSS) que presta serviços na 
área da educação, entre outras, há 32 anos, ... 

 

 IMPRENSA 

https://cspcarnaxide.wixsite.com/sem-escolacuidadores
https://www.eventbrite.pt/e/registo-ii-seminario-escola-de-cuidadores-pedagogia-do-cuidar-49845114078?aff=efbevent
http://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-977-conferencia-uma-visao-holistica-sobre-as-demencias
http://alzheimerportugal.org/pt/news_text-77-1-977-conferencia-uma-visao-holistica-sobre-as-demencias
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/oe2019-seguranca-social-preve-mais-de-cinco-mil-milhoes-de-euros-para-combate-a-pobreza-369874&ct=ga&cd=CAEYAioTNjM0NTQ4NzMxODEyNDgyOTU1MDIZMjg3NDgxMmYyZDdhNDYyNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHJwDdet1kWREBZ6FX3Ilu5fwkRdQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/oe2019-seguranca-social-preve-mais-de-cinco-mil-milhoes-de-euros-para-combate-a-pobreza-369874&ct=ga&cd=CAEYAioTNjM0NTQ4NzMxODEyNDgyOTU1MDIZMjg3NDgxMmYyZDdhNDYyNDpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNHJwDdet1kWREBZ6FX3Ilu5fwkRdQ
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/pais-precisa-de-estrategia-para-a-inclusao-de-deficientes
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/pais-precisa-de-estrategia-para-a-inclusao-de-deficientes
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/pais-precisa-de-estrategia-para-a-inclusao-de-deficientes
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/pais-precisa-de-estrategia-para-a-inclusao-de-deficientes
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.vozdaplanicie.pt/index.php/noticias/odemira-vai-criar-gabinete-de-apoio-a-cuidadores-informais&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNzc5NzA1MDgzNDEwNjg4MTQyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNE43HeT-1aCosD4V-ypo8mIBDgAJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.vozdaplanicie.pt/index.php/noticias/odemira-vai-criar-gabinete-de-apoio-a-cuidadores-informais&ct=ga&cd=CAEYACoUMTczNzc5NzA1MDgzNDEwNjg4MTQyG2ViZGE0M2MyYTlmZjJhNDk6cHQ6cHQ6UFQ6Ug&usg=AFQjCNE43HeT-1aCosD4V-ypo8mIBDgAJw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ovilaverdense.pt/braga-bogalha-abre-gabinete-de-orientacao-vocacional-e-profissional/&ct=ga&cd=CAEYByoTNjk0MDY1MzA1OTg3NjAzNjUyNDIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEpK2UH6Fb94Iqx076s_Q1tml3e2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ovilaverdense.pt/braga-bogalha-abre-gabinete-de-orientacao-vocacional-e-profissional/&ct=ga&cd=CAEYByoTNjk0MDY1MzA1OTg3NjAzNjUyNDIZODU5ZjIxZThiOTBiY2UwNzpwdDpwdDpQVA&usg=AFQjCNEpK2UH6Fb94Iqx076s_Q1tml3e2A
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Conferência  
“Serviços Integrados para a Infância – Juntos com as  
Crianças e as Famílias” 

 
Data: 16 de outubro 
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 

 
Programa e inscrições aqui 

 
 
 
 
 
 

Orçamento da 
Segurança 
Social para 
2019  
 

-   Apresentação 
24out2018 

 
 
 
 

 
 
» Guia para a elaboração de Código de boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio  
   no  trabalho 

 
Este estudo permitiu conhecer e dar a conhecer a dimensão da realidade do assédio no local de trabalho 
em Portugal, bem como a suas características, com base num inquérito realizado pelo CIEG a nível nacional 

Fonte:  CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego  
 

 
 

Lino Maia 
 

 DIVERSOS 

https://gulbenkian.pt/evento/servicos-integrados-para-a-infancia/
http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/publics/Guia_Cite.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=44a2389e-e3cd-4809-bee2-f38f9896cccd

